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IV Certamen Literari – La Vall del Corb 

“Lletres a la Vall del Corb, pandèmia i literatura” 

 

Fa gairebé 100 anys, en Werner Heisenberg  - físic alemany guardonat l’any 

1932 amb el Premi Nobel de la Física pels seus treballs sobre mecànica 

quàntica -  va formular el principi d'incertesa (1927)1. Amb el pas del temps 

aquest precepte quàntic ha transcendit a àrees tan diverses com la psicologia, 

sociologia, així com també a l’estadística i economia. Avui per avui, l’esmentat 

principi el podem aplicar al nostre dia a dia i viure’l intensament a la nostra 

vida “pandèmica”. 

 

La post-pandèmia, gairebé neologisme a la nostra llengua, suggereix una 

certesa que no tenim, que potser hi haurà un moment en que l'estat de 

pandèmia s'interrompi per una altra pandèmia diferent. La  qüestió, fins i tot, 

és si hi haurà una post-pandèmia amb unes regles del joc marcades o per 

contra entrarem en una zona grisa d'incertesa.  

 

La pandèmia ha posat de manifest l'abast de la desigualtats socials en totes 

les seves cares i l'enorme tendència persistent cap a una concentració de la 

riquesa existent en un grup de persones i/o entitats que aprofiten aquesta 

gran crisis per enriquir-se més i més cada dia que passa. Un exemple flagrant 

i actual seria l’oportunitat de vacunació, una esperança per tots els habitants 

del nostre Planeta, però també un gran negoci milionari per a quatre.  

 

A l’àmbit laboral, econòmic i social i segons les previsions, un cop superada la 

pandèmia actual i es puguin relaxar les normes sanitàries i socials establertes, 

moltes persones seguiran treballant des de casa, sembla que hem après que 

el contacte físic no és necessari per a fer “negocis” i per tant molts 

continuaran amb aquesta dinàmica. Aquest canvi de paradigma ens obre una 

nova porta social i econòmica, moltes famílies faran un canvi de mentalitat i de 

forma de viure, deixant les grans ciutats enrere i buscant una nova oportunitat 

més vinculada amb la natura i el nostre jo ancestral, traslladant la seva vida a 

pobles fins ara petits i amb poca població. Aquest moviment ens canviarà a 

tots, els nouvinguts amb els canvis que suposa la nova adaptació a un dia a 

dia diferent, però també al poble adoptiu, que veurà com també canvia la 

fisonomia del seu entorn.  

  

                                                           
1
 https://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_d%27incertesa_de_Heisenberg 
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Pensant en aquest sentit podem parlar de repoblament, i del que això pugui 

comportar a tota la població. Existeixen moltes incògnites de com es 

gestionarà tant a nivell humà, com social i econòmic però el que està clar és 

que en un futur no pas llunyà, més aviat tot el contrari, la pandèmia canviarà 

la forma en que la gent treballa, compra i socialitza, aquests canvis seran 

permanents o no, no ho podem pas saber, tal com ens mostra el principi 

d'incertesa. 

 

Una cosa creiem és clara, el futur post-pandèmic, serà un repte per a tots 

nosaltres, i seguint aquest fil us animen a participar al IV Certamen literari 

explicant-nos com veieu el futur, com us l’imagineu, com voldríeu que fos, o 

quines creacions de ficció (o de ciència ficció) us venen al cap i voldríeu 

escriure’n o bé explicar-nos en format prosa, poesia i/o còmic. 

  

I aquesta proposta no és només per a convidar-vos a participar-hi amb les 

vostres obres, si no també a col·laborar en la gestió i promoció d’ aquest 

certamen i a poder estendre i desplegar les xarxes que ens permetin  caminar, 

treballar i gaudir de la cultura, l’amistat i la companyia. 

 

Tanmateix, aquest certamen el volem fer extensiu a tots els que habitem i 

compartim la Vall del Corb. 

 

Podeu contactar amb:  

Josep Maria Turell 
bibliotecasantmarti@gmail.com 
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